
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด  



 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏบิตัิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท รวมทัง้ได้ยึดถือและปฏบิตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบยีน (The Principles of Good 
Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยังท าให้เกิดความโปร่งใสตอ่นกัลงทนุอนัจะท าให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยมีการก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท
ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders)  

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์
และเจ้าของบริษัท เชน่ สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบง่ผลก าไรจากบริษัท สิทธิใน
การได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ สิทธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเหน็ สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้ สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่
ส าคญัและมีผลตอ่ทศิทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทมีพนัธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชมุไมน้่อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบยีบที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด โดย
ในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนวันประชมุ  

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้จดัส่ง
ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึง่แสดง
สถานที่จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่าง
เพียงพอ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(4) ก่อนวันประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความเหน็ ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชมุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท 



 
 

(5) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเทา่เทยีมกันในการแสดงความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระตา่งๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในที่ประชมุ  

(6) บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการ
นบัผลการลงคะแนน 

(7) บริษัทจะจดัให้มีบคุลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่ชว่ยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

(8) ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุที่บนัทกึข้อมลูอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนในสาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทกึประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะที่ส าคญัไว้ในรายงาน 
การประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทจะน าผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ รวมทัง้รายงานการ
ประชมุเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 

หมวดที่ 2 การปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทยีมกัน ไมว่่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

(1) บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชมุ รวมทัง้วาระการประชมุที่เก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชมุดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้จะจดัท าและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุทัง้
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเชน่กัน 

(2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพ่ิมเติมได้
ก่อนวันประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกับวิธีการที่ให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทจะเพ่ิมวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอหรือไม ่

(3) ในการด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทยีมกัน โดย
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่
ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชมุทกุรายสามารถแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 
รวมทัง้ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชมุตาม
ระเบยีบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้ บริหารเพ่ิมวาระการประชมุที่ไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

(4) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(5) บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุใดๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระที่เก่ียวข้องในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและบนัทกึส่วนได้เสียดงักล่าวในรายงานการประชมุ



 
 

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่จะไมส่ามารถให้ความเหน็ได้อย่าง
อิสระในวาระที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(6) บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้าม
บคุคลหรือหนว่ยงานที่ทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูดงักล่าวไปเปิดเผยตอ่หนว่ยงานหรือบคุคลอ่ืนที่ไมเ่ก่ียวข้อง ในกรณีที่บคุคล
ใดเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวหรือน าข้อมลูนัน้ไปใช้ไมว่่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระท ารายการที่อาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก าหนดให้กรรมการทกุ
คนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่เลขานกุารบริษัท
เป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไมว่่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น และ
พนกังานของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เชน่ คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและข้อคิดเหน็
จากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏบิตัิตาม
กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค านงึถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่มัน่ที่จะสร้างผลการ
ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มัน่คง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

พนกังาน : บริษัทจะปฏบิตัิตอ่พนกังานทกุรายอย่างเทา่เทยีม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถและศกัยภาพ
ของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เชน่ การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาส
อย่างทัว่ถึงกับพนกังานทกุคน และพยายามสร้างแรงจงูใจให้พนกังานที่มีความรู้ความสามารถ
สงูให้คงอยู่กับบริษัทเพ่ือพฒันาองค์กรตอ่ไป อีกทัง้ยังได้ก าหนดแนวทางในการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัที่
เก่ียวข้อง เชน่ การห้ามใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแขง่ขนับนข้อมลูที่เทา่เทยีมกัน และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทยังได้จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทกุฝ่าย และ
จดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏบิตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และ
ป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทซือ้สินค้า
จากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏบิตัิตามสญัญาตอ่คู่ค้าอย่างเคร่งครัด 



 
 

ลกูค้า : บริษัทรับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุให้มากที่สดุ เพ่ือมุง่เน้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทยังให้บริการหลงัการขาย 
ตลอดจนให้ข้อมลูที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้บริการของบริษัท รวมทัง้ยังจดัให้มีชอ่งทางให้ลกูค้า
ของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไมเ่หมาะสมเพ่ือที่บริษัทจะได้ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏบิตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาที่มีตอ่เจ้าหนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืนเงิน
ต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกันตา่งๆ ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง 

คู่แขง่ : บริษัทประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแขง่ขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สงัคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของ
ผู้ คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทมี
จิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏบิตัิตามกฎหมาย
และระเบยีบข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทพยายามเข้าไปมี  

ส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึง่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน  หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไมถู่กต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทัง้นี ้ ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส 
และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(2) บริษัทจะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือท าหน้าที่ติดตอ่สื่อสารกับ
นกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะจดัให้มีการประชมุเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของ



 
 

บริษัท ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ และ
หนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านชอ่งทางตา่งๆ กล่าวคือ การรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความส าคญัในการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับขา่วสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดย
ข้อมลูที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึง่ข้อมลูดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญ
ประชมุ เอกสารทางทะเบยีนของบริษัท กฎบตัรตา่งๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทให้ความส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังสนบัสนนุให้มีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการแตล่ะทา่น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท จ านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าประชมุในปีที่ผ่านมา และความเหน็จากการท าหน้าที่ 
รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของ
บริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนที่ผู้ สอบบญัชีให้บริการ  

(6) บริษัทจะจดัให้มีรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเหน็ชอบไว้ โดยจะ
สรุปผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวรวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงาน
ผ่านชอ่งทางตา่งๆ เชน่ รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้
ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัใน
การก ากับดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  



 
 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ทา่น โดยมีกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระไมน้่อยกว่า 3 ทา่น ซึง่คิดเป็นจ านวนไมน้่อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ อนัจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองตา่งๆ อย่าง
เหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แตต้่อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะต้อง
แจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเร่ืองข้อก าหนดตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มี 
การปฏบิตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือชว่ยในการก ากับดแูลกิจการของบริษัท ดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ทา่น เพ่ือท าหน้าที่
ชว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และธรรมาภบิาล รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและนา่เช่ือถือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการให้
ค าแนะน าในเร่ืองข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประสานงานให้มีการปฏบิตัิตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 
ทา่น โดยจะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 1 ทา่นเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือท าหน้าทีช่ว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการสรรหา
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู พิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์ การจา่ย
คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้ก ากับดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษัท 



 
 

(1) นโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือน าเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้การจดัท าคู่มือการก ากับดแูลกิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางแก่
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังาน ในการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบริษัทจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ าทกุปี 

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏบิตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้ บริหาร และพนกังานยึดถือเป็นหลกัในการปฏบิตัิ ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คู่ค้า คู่แขง่ทางการค้า และเจ้าหนี ้

(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 

(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏบิตัิอย่างเคร่งครัด 

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต มี
เหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ที่เก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไมเ่ข้าร่วมการ
พิจารณา รวมถึงไมมี่อ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีคว ามขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้จะเปิดเผย
รายการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคมุภายใน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการก ากับดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหาร
และระดบัปฏบิตัิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและ/หรือหนว่ยงานภายนอก ซึง่เป็น



 
 

ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบควบคมุภายใน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

(5) การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จดัให้มีการก ากับดแูลระบบและกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบตอ่
ธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม  

(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้ สอบบญัชีมา
ประชมุร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  

3. การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมต ามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทกุทา่นล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 
วันก่อนวันประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแตก่รณีมีเหตจุ าเป็น
เร่งดว่น และจะจดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในการประชมุทกุครัง้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ บริหารและผู้ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูและรายละเอียด
ประกอบการตดัสินใจที่ถูกต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนน
เสียงเทา่กัน ให้ประธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏบิตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุง
และแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดงักล่าว เพ่ือรวบรวมความเหน็
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

4. คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทยีบกับอตุสาหกรรมเดียวกัน โดย
จะค านงึถึงความเพียงพอตอ่การปฏบิตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทน



 
 

ที่เป็นเงินเดือนและโบนสัประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้คา่ตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไมเ่ป็นจ านวนที่สงูผิดปกติเม่ือเทยีบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย
เฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยจะค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้อง
ในระบบการก ากับดแูลกิจการของบริษัท เชน่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มี
การปรับปรุงการปฏบิตัิงานอย่างตอ่เน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอกก็ได้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม ่รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้ จดัการจะก าหนดชว่งเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏบิตัิงานดงักล่าวเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผู้บริหารและ พนกังานให้มีความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่ันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 

 

(นาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด 

 


